
Regulamin konkursu plastycznego 

„Mój przyjaciel bocian”  

organizowanym przez OEE w Szymbarku w okresie 

 marzec-kwiecień 2021 

1. CEL KONKURSU 

a) Zainteresowanie najmłodszych odbiorców treściami przyrodniczymi. 

b) Zwrócenie uwagi na zmiany, zachodzące wiosną w świecie ptaków, szczególnie u bociana. 

c) Motywacja do obserwacji przyrodniczych w gronie rodzinnym. 

d) Rozwijanie nowych pasji i zainteresowań przyrodniczych, zdolności plastycznych. 

2. ORGANIZACJA 

Realizacja celu konkursu wymaga przetwarzania danych osobowych. Wszystkie podmioty zaangażowane w realizację 

konkursu, zarówno organizatorzy, jak i podmioty uczestniczące w konkursie, są administratorami danych osobowych 

uczestników konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami. 

Administratorzy realizując cel współadministrują danymi. 

2.1. ORGANIZATORZY  

Organizatorami konkursu są: 

1. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Oddział Kaszubski Park Krajobrazowy Pomorskiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział: dzieci przedszkolne ( 3-5 lat) oraz dzieci z klas I-III SP. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnika konkursu i oświadczenia o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych ( Zał. 1) 

4. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zgłoszenie do konkursu – poprzez przesłanie pracy konkursowej w formie skanu lub zdjęcia (jpg) wraz z danymi 

na adres e-mail : oee@pomorskieparki.pl. W tytule e-mail prosimy wpisać „konkurs plastyczny”. Prace można 

dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Edukacji Ekologicznej, ul. Szkolna 1a, 83-315 

Szymbark. 

2. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 15.04.2021 

3. Ogłoszenie wyników  do 23.04.2021 

4. Publikacja najciekawszych prac na profilu facebook lub/i stronie https://oee.pomorskieparki.pl/ 

mailto:oee@pomorskieparki.pl


 

5. OCENIANIE 

• Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac w II kategoriach :  

-  grupa przedszkolna i zerówki ( dzieci 3-6 lat) 

- klasy I-III Sp. 

6. KALENDARZ KONKURSU 

1. Przesłanie prac do dnia 15.04.2021 – zgłoszenie do konkursu. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 23.04.2021. 

3. Nagrodzenie laureatów w II kategoriach wiekowych. 

 
Załącznik nr 1 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

w związku z realizacją konkursu 

1. Administratorem danych osobowych jest  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. 
Poniatowskiego 4a, 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu/turnieju/olimpiady na 

etapie szkolnym. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, 
przepisów wydanych na ich podstawie oraz zgoda. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy konkursu/turnieju/olimpiady oraz w przypadku wyrażenia zgody 
na upublicznienie wizerunku osoby korzystające z Internetu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zorganizowano 
konkurs/turniej/olimpiadę. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania 
ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 

8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody oraz do żądania usunięcia 
danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl


 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na udział: 

 

Nazwisko uczestnika  
 

Imię uczestnika  
 

Klasa/wiek  
 

Szkoła  
 

 
w konkursie plastycznym  organizowanym przez OEE: „Mój przyjaciel bocian”  

 

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia, nazwiska, klasy i szkoły na stronie WWW i profilu facebook 

organizatora, gdy uczestnik zostanie laureatem. 

W przypadku niewyrażenia zgody upubliczniona zostanie praca i wiek laureata. 

 

.................................................   ...................................................................................... 

        (miejscowość, data)                          (podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna)*  


